Об’єм знань
вступного екзамену з допризовної підготовки
на навчання за напрямом «Військова підготовка»
Компетенції
(з використанням матеріалу модуля
вступник повинен уміти)
Знати основні положення Конституції
України і законів про призначення Збройних
Сил України та інших військових
формувань.
Володіти положеннями Законів України про
військову службу.
Розуміти структуру і завдання Збройних Сил
України.
Володіти знаннями підготовки громадян
України до військової служби, складання
Військової присяги, проходження й види
військової служби, виконання військового
обов’язку в резерві.
Знати структуру підготовки військових
кадрів для Збройних Сил. Військові
навчальні заклади, підготовка та вступ до
них.
Класифікувати
сучасний
загальновійськовий бій.
Визначити види загальновійськового бою із
застосуванням звичайної зброї.
Знати бойові порядки механізованих
(танкових) підрозділів.
Вміти
визначати
дії
механізованих
(танкових) підрозділів в різноманітних
видах бою.
Знати основні складові частини бою.
Знати призначення, бойову характеристику,
будову та роботу частин і механізмів
автомата Калашникова (АК-74).
Знати призначення, бойову характеристику,
будову та роботу частин і механізмів
пістолета Макарова (ПМ)
Знати
військові звання Збройних Сил
України, що встановлені для: офіцерського
складу, сержантського складу, солдатів
строкової служби.
Знати обов’язки, права, відповідальність
військовослужбовців.
Внутрішній порядок у військовій частині та
її підрозділах.
Знати правила розміщення і повсякденної
діяльності військовослужбовців.
Володіти знаннями щодо призначення,
складу та озброєння добового наряду роти.

Змістові модулі
1. Збройні Сили України на захисті Вітчизни
1.1 Структура Збройних Сил України.
1.2 Законодавство України про військову
службу.
1.3 Підготовка громадян України до
військової служби.
1.4 Підготовка військових кадрів для
Збройних Сил.

2. Тактична підготовка
2.1 Сучасний загальновійськовий бій.
2.2 Бойові порядки механізованих
(танкових) підрозділів.
2.3 Дії механізованих (танкових підрозділів
в різноманітних видах бою.
2.4 Основні складові частини бою.

3. Вогнева підготовка
3.1 Автомат Калашникова (АК-74).
3.2 Пістолет Макарова (ПМ).

4. Військові статути Збройних Сил України
4.1 Військовослужбовці Збройних Сил
України.
4.2 Обов’язки, права, відповідальність
військовослужбовців.
4.3 Внутрішній порядок у військовій частині
та її підрозділах.
4.4 Військова дисципліна.

Компетенції

Змістові модулі
(з використанням матеріалу модуля
вступник повинен уміти)
Знати застосування заохочення і стягнення,
що застосовують до рядових, сержантів
строкової служби.
Визначення та шляхи досягнення військової
дисципліни, її значення в сучасних умовах.
Класифікувати та характеризувати
5. Основи цивільного захисту
надзвичайні ситуації.
5.1 Надзвичайні ситуації.
Знати основні заходи захисту населення від
5.2 Заходи захисту населення від
надзвичайних ситуацій.
надзвичайних ситуацій.
Визначати заходи захисту населення при
5.3 Евакуаційні заходи захисту населення
надзвичайних ситуаціях.
при надзвичайних ситуаціях.
Володіти засобами захисту органів дихання, 5.4 Особисті засоби захисту.
шкіри.
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